
Na ruim een jaar op het Stations-
plein keert de Hengelose waren-
markt terug naar het marktplein. 
Vanaf 15 maart zijn alle marktkoop-
mannen en -vrouwen terug op de 
vertrouwde en vernieuwde Markt.

Tijdens de warenmarkt op woensdag 
15 maart en zaterdag 18 maart wordt 
de terugkeer goed gevierd.

Proef het assortiment van de markt
In de ochtend worden vroege bezoekers 
getrakteerd op een kopje koffie met 
krentenwegge. Ook worden er lekkere 
hapjes uit eigen keuken uitgedeeld. Veel 
marktkooplieden bieden iets uit hun 
eigen assortiment gratis aan, aan de be-
zoekers van de Hengelose warenmarkt.

Daarnaast krijgen bezoekers een speciale 
sleutelhanger - zolang de voorraad strekt 
- in de vorm van de Hengelose beer die 
altijd over de markt loopt. Ook aan de 
jongste marktbezoekers is gedacht. Zo 
kunnen kinderen o.a. op zaterdag een 
gratis ritje maken in een draaimolen.

Wilt u een dagje meehelpen een 
klus te klaren voor een ander? 
Doe dan mee met NLdoet!

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. NLdoet nodigt iedereen 
uit om een dag het verschil te maken en 
ertoe te doen. Op vrijdag 10 maart of 
zaterdag 11 maart steken mensen in het 
hele land de handen uit de mouwen. Ook 
bij u in de buurt kunt u meehelpen!

Omgevingsvergunningen 
Reguliere procedure 
Ontvangen 
•   Bandoengstraat 18, plaatsen dakkapel-

len voor- en achterkant (24-02-2023)
•   Brinkstraat 5, plaatsen terras en 

hiervoor handelen in strijd met bestem-
mingsplan (22-02-2023)

•   Bronforelstraat 160, oprichten carport 
(20-02-2023)

•   Deldenerstraat 274, kappen 4 popu- 
lieren (24-02-2023)

•   Drilscholtenstraat 14, plaatsen dak- 
opbouw (17-02-2023)

•   Enschedesestraat 10, opdelen 
bestaand winkelpand en plaatsen 
reclame (27-02-2023)

•   Herman Gorterstraat 28, hebben 
uitweg (13-02-2023)

•   Ottoweg 74, vergroten woonhuis met 
uitbouw (21-02-2023)

•   Sloetsweg 241, hebben uitweg 
 (17-02-2023)
•   Theresiastraat 1 t/m 23-I, vervangen 

duplexwoningen door nieuwbouw 
(02-02-2023)

De publicatie van bovenstaande aanvra-
gen is bedoeld om u tijdig te informeren 
over aanvragen die bij het college van 
B en W zijn binnengekomen. In dit 
stadium is het niet mogelijk om bezwaar 
te maken. Wanneer u belanghebbende 
bent, kunt u een reactie geven.

Verlengen beslistermijn
•   Burgemeester Jansenplein 40, 

plaatsen serre en hiervoor handelen 
met gevolgen voor beschermde 
monumenten. Verlengen beslistermijn 
met maximaal 6 weken in verband met 
Bouwbesluit. Door dit besluit is de uiter-
ste nieuwe beslisdatum 21-04-2023.

Openbare zitting Gemeentelijk Stembureau
Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en 
voor de Waterschappen. Het Gemeentelijk Stembureau (GSB) van de 
gemeente Hengelo houdt op de dag ná de stemming, op donderdag 
16 maart, een openbare zitting. Tijdens deze zitting worden de processen-
verbaal van de stembureaus gecontroleerd en de gemeentelijke totalen 
vastgesteld. Bij (vermoedelijke) fouten telt het GSB de stemmen van dat 
stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw.

De zitting begint om 11.00 uur en vindt plaats in de hal van het stadhuis. 
De zitting is voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen zich op 
16 maart melden bij de receptie van het stadhuis.

Collectes
Tot en met 11 maart collecteert Jantje Beton. Van 13 tot en met 18 maart 
collecteert Amnesty International.

Adres gezocht
De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam Geboren Naam Geboren
Beniak, V. 07-07-1978 Kadoshi, I. 03-02-1986
Braak van de, S. 06-12-1953 Koeiman, G.D.C. 06-08-1995
Duyn van, F.E. 24-12-1977 Mykhalyna, D. 07-04-1976
Fizani Kabassa, A. 01-01-1971 Mykhalyna, Y. 17-10-1996
Gorkink, W.G.J. 26-01-1981 Olde Scheper, W. 19-03-1976
Heinsmann, R.J. 29-03-1983 Roktoe, S.D. 01-04-1995
Hernandez, T.P.A. 22-10-1992 Zarkesi, G. 02-03-2004

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door te geven. 
Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact op met het team 
Publieksdienstverlening. Tegelijk met deze publicatie verzendt de gemeente 
een brief naar uw laatst bekende adres. Als de gemeente binnen vier 
weken geen nieuwe adresgegevens ontvangt, wordt u uitgeschreven uit 
de basisregistratie personen (BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet 
meer bij de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of 
andere voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen. Ook andere lezers die 
informatie hebben over het adres van de genoemde personen, worden 
verzocht contact op te nemen met het team Publieksdienstverlening.

Warenmarkt terug op de Markt

Officiële bekendmakingen

Indeling van de markt
De indeling van de marktkramen is iets 
anders dan u als trouwe marktbezoeker 
gewend was. Voorheen stonden soort- 
gelijke sectoren bij elkaar gegroepeerd. 
Maar op het marktplein staan de ver- 
schillende sectoren nu door elkaar. 

Verleend
•   Bellinckhof nabij 18, kappen 2 elzen 

(02-03-2023)
•   Chopinstraat 6A, ophogen dak en 

plaatsen dakkapel (02-03-2023)
•   Grundelweg 31, kappen 2 beuken 

(02-03-2023)
•   Industriestraat 120B, vergroten garage 

door carport (01-03-2023)
•   Klaverstraat 47, veranderen/vergroten 

woonhuis (24-02-2023)
•   Landmansweg 115-5 en 115-7, 

aanbrengen brandscheiding bedrijfshal 
tussen Landmansweg 115-5 en 115-7 
en Hamerstraat 13 (28-02-2023)

•   Paul Pellastraat 128, plaatsen dakkapel 
(02-03-2023)

•   Sloetsweg 153 en 155, verbouwen 
entree (27-02-2023)

•   Steenzoutweg 5 G01 t/m G88 
(aanvraag gepubliceerd als Steenzout-
weg nabij 9), oprichten complex met 
kleinschalige werk-/opslagruimten en 
hebben 2 uitwegen (02-03-2023)

•   Transformatorhof 25, veranderen/
vergroten bedrijfspand (28-02-2023)

•   Van Alphenstraat 16 en 18, plaatsen 
carport (02-03-2023)

•   Vikkerhoekweg 88, kappen 2 eiken 
(02-03-2023)

•   Willem de Mérodestraat 64A, wijzigen 
gevelkozijn en plaatsen handelsreclame 

 (24-02-2023)
•   Withagsmedenweg 3C (aanvraag 

gepubliceerd als Withagsmedenweg 
nabij 5), oprichten woonhuis 

 (02-03-2023)
•   Ziekenhuisstraat 11, veranderen/

vergroten woonhuis (02-03-2023)
•   Zirkoonstraat 14, plaatsen/legaliseren 

terreinafscheiding (02-03-2023)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken 
gedurende zes weken op afspraak inzien 
bij het team VTH Leefomgeving. Tegen 
deze besluiten kunt u desgewenst, 
gedurende zes weken na de datum van 
verzending van deze besluiten, een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van B en W. Kijk voor 
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Geweigerd
•   Burgemeester van der Dussenplein 3, 
  plaatsen airco buitenunit met 

omkasting van cortenstaal en hiervoor 
handelen met gevolgen voor be-
schermde monumenten (27-02-2023)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken 
gedurende zes weken op afspraak inzien 
bij het team VTH Leefomgeving. Tegen 
dit besluit kunt u desgewenst, gedurende 
zes weken na de datum van verzending 
van dit besluit, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college 
van B en W. Kijk voor meer informatie op 
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure
Ontvangen
•   Klaas de Rookstraat 53, brandveilig 

gebruiken peuterspeelzaal (22-02-2023)

De ingediende aanvraag ligt niet ter 
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel 
zienswijzen indienen tegen het ontwerp-
besluit dat ter inzage wordt gelegd.

In verband met werkzaamheden zijn de 
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor 
meer informatie). Omleidingsroutes 
worden met borden aangegeven. De 
genoemde data zijn onder voorbehoud.

•   Wolter ten Catestraat/Oude Molenweg/
  Anninksweg (deels; hinder), tot en met 

7 maart
•   Kruising Goudenregenstraat/Jasmijn-

straat, 8 en 9 maart
•   Beekstraat (deels), 10, 13, 14 en 
 15 maart
•   Markt, tot en met 14 maart
•   Eendengang, tot en met 17 maart
•   Barnsteenstraat (deels), 17 maart

NLdoet: doet u ook mee?

Adres gezocht

Vervolg bekendmakingen

Kijk voor het complete overzicht van bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Wilt u het Gemeentenieuws digitaal ontvangen? 
Dat kan. Meld u aan via www.hengelo.nl/aanmelden-gemeentenieuws. 
Dan krijgt u het Gemeentenieuws elke woensdag in uw mailbox.

Meld u aan voor een klus!
Op www.nldoet.nl ziet u welke klussen 
er in Hengelo te doen zijn, en waar men 
nog hulp kan gebruiken. Bijvoorbeeld een 
buurthuis, clubhuis of tuin opknappen, of 
helpen met bloemschikken. En wat dacht 
u van een blotevoetenpad of graasweides 
aanleggen? Meedoen is leuk, gezellig en 
waardevol. Zoek een klus uit en meld u 
aan!

Jouw hulp
doet ertoe! 

Help je ons mee op 10 & 11 maart?
Meld je aan als vrijwilliger op

oranjefonds.nl/nldoet

Dit alles om overal een gevarieerd 
aanbod aan te bieden. U vindt de nieuwe 
indeling volgende week in dit weekblad, 
en in de MijnMarkt app. Download de 
app in de App Store (Apple) of Google 
Play Store (Android).

Dinsdag 7 maart 2023

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
gemeente Hengelo
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NLdoet: doet u ook mee?

•   Torenlaan (deels), tot en met 17 maart
•   Verlengde Polluxweg (deels) en 

kruising Verlengde Polluxweg/Land-
mansweg (noodweg beschikbaar vanaf 
Deurningerstraat), tot en met 24 maart

•   Fietspad Haaksbergerstraat (tussen 
Diamantstraat en High Tech Systems 
Park), 7 maart tot en met 5 april

•   Heraklesstraat (tussen Perseusstraat 
en Marathonlaan), tot en met 7 april

•   Stelplaats (tussen Slijperij en Smederij), 
 13 maart tot en met 14 april
•   Markt (deels), 17 april en 1 mei
•   Fietstunnel Grobbenweg/Eggerinkweg, 
 tot en met 5 mei 08.15 - 16.00 uur

Vervolg bekendmakingen

Wegwijzer
Contactgegevens
Bezoekadres: Burgemeester van der 
Dussenplein 1
Postadres: Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Telefoon: 14074 
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
WhatsApp: 06 - 46 76 48 67 
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
Website: www.hengelo.nl
Contact: www.hengelo.nl/contactformulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo

Veel zaken kunt u zelf online regelen via 
www.hengelo.nl. 

Balies Burgerzaken en 
Gemeentebelastingen open 
 Alleen op afspraak! 
• Maandag t/m woensdag
 van 08.30 tot 16.30 uur
• Dinsdag en donderdag 
 van 08.30 tot 20.00 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Meldingen openbare ruimte
Meldingen of vragen over bijvoorbeeld 
groenonderhoud, straatverlichting, 
losliggende stoeptegels of speelplekken 
kunt u snel en simpel doorgeven via 
de MijnGemeente-app. U kunt het ook 
doorgeven via www.hengelo.nl/melding. 
Lukt het niet via internet? Dan kunt u 
bellen naar 14074.

Balie Zorgloket open
•  Maandag t/m donderdag 
 van 08.30 tot 16.30 uur 
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Telefonisch bereikbaar: 
•  Maandag t/m vrijdag 
 van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoon: (074) 245 9131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Informatiewijzer Hengelo
Op www.informatiewijzerhengelo.nl vindt 
u antwoord op vragen over bijvoorbeeld 
gezondheid, zorg, wonen, ouder worden, 
geldzaken en opvoeden/opgroeien.

Kijk voor het complete overzicht van bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
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